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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - V  

 

3. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 01.12.2014 

 

R/54/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  delegovat, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, starostu města Jana Jarolíma po dobu trvání jeho funkčního období 
zástupcem města Dvůr Králové nad Labem na valných hromadách společnosti  
Krematorium, a. s., Jaroměř. 

 

R/55/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  aby v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  navrhlo odvolání Edity Vaňkové jako zástupce města Dvůr Králové nad 
Labem v dozorčí radě Krematoria, a. s. Jaroměř a navrhlo nového zástupce tohoto orgánu: Jana 
Jarolíma. 

 

R/56/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.   v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zřídit osadní výbory a zvolit jejich předsedy a další členy takto: 
 
Osadní výbor Žireč 

− předsedkyně Saifrtová Božena, členové Rezek Vlastimil, Hladík Zdeněk, Balcar Jaroslav, 
Weiglová Iveta, Matasová Ivana, Blažek Zdeněk, Valenta Vladimír, Hauke Jindřich, 
Harwot Štěpán, 

 
 Osadní výbor Verdek 

− předseda Exner Jan, členové Žižka Zdeněk, Gajdoš Michal, 
  
 Osadní výbor Lipnice 

− předsedkyně Slezáková Tereza, členové Sedláček Dušan, Suchardová Milada, Metelka 
Jan, Munzar Jaroslav, 

 
 Osadní výbor Zboží 

− předseda Militký Michal, členové Vítková Lenka, Zimová Lenka.  
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R/57/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  delegovat, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, místostarostu města Emila Kudrnovského jako osobu oprávněnou jednat za 
město Dvůr Králové nad Labem na valných hromadách Asociace měst pro cyklisty. 

 

R/58/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ 5. května - Dodávka počítačových sestav, interaktivního 
projektoru a barevné tiskárny" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem  
č. 19/2014 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 
organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o průběhu veřejné zakázky mimo elektronický systém E-ZAK bez realizace elektronické aukce. 

 

R/59/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, předběžný časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, 
zadávací dokumentaci a realizaci akce: "26 - ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem - 
dodávka notebooků" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o průběhu veřejné zakázky mimo elektronický systém E-ZAK bez realizace elektronické aukce. 

 

R/60/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, předběžný časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, 
zadávací dokumentaci a realizaci akce: "19 - ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem - dodávka 
notebooků" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o průběhu veřejné zakázky mimo elektronický systém E-ZAK bez realizace elektronické aukce. 

 

R/61/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na období let 2016 až 2018. 

 

R/62/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  
v rámci případného rozpočtového opatření č. 12/2014 uskutečněného na základě nutnosti 
narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2014 dle 
předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případného rozpočtového 
opatření č. 12/2014 k 31.12.2014 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání 
ročních výkazů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 
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1.2.  uložit vedoucímu odboru RAF předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, 
konanému po provedení případného rozpočtového opatření č. 12 pro rok 2014, hodnoty této 
dodatečné úpravy rozpočtu města na rok 2014. 

 

R/63/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015, včetně 
rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 305.067.500,00 Kč + financování 18.534.931,00 Kč = celkové zdroje 
323.602.431,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 323.602.431,00 Kč, 

1.2.  schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 
2015 a č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené 
příspěvkovým organizacím města na rok 2015, 

1.3.  schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 
darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud bude schválený 
zastupitelstvem města. 

 

R/64/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2014 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2014 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
· na straně příjmů zvyšuje   o      9.745.905,56 Kč 
· na straně výdajů snižuje   o      2.241.379,00 Kč 
· ve financování upravuje    o               -11.987.284,56 Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2014 
· na straně příjmů       329.700.570,36 Kč 
· na straně výdajů       329.259.184,58 Kč 
· financování              -441.385,78 Kč. 
 

R/65/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 2. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve středu 
17.12.2014 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Prominutí zákonného příslušenství 
5. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM Dvůr Králové nad 

Labem, za výkon funkce členů a předsedů výborů ZM 
6. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. 28. října“ ve 

Dvoře Králové nad Labem s dodavatelským úvěrem 
7. Dohoda o poskytnutí účelových finančních prostředků se Společenstvím vlastníků jednotek 

domu čp. 2958 
8. Informace o zadávání a následné realizaci významné veřejné zakázky: "Čistírna odpadních 

vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace" 
9. Majetkové záležitosti 
10. Změna v projektu - Oblastní charita Červený Kostelec 
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11. Zastoupení ve valné hromadě svazku obcí "Královská věnná města" 
12. Delegování zástupce města Dvůr Králové nad Labem na valnou hromadu „Asociace pro 

cyklisty" 
13. Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury 

a sociálních věcí 
14. Obecně závazná vyhláška o stanovení školských obvodů spádových základních škol 

zřízených městem Dvůr Králové nad Labem 
15. Rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2014 
16. Úprava rozpočtu pro rok 2014 dle případných požadavků přezkumu hospodaření 

a návazností k ostatním rozpočtům 
17. Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 
18. Rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na léta 2016 až 2018 
19. Diskuze 
20. Závěr. 
 

R/66/2014 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  Miroslava Petrů, nar. **********, z funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města 
Dvora Králové  nad Labem, s účinností od 02.12.2014 a pověřuje starostu města podpisem 
odvolání, 

2 .   jm enu je  

2.1.  Pavla Krause, nar: **********, na funkci ředitele příspěvkové organizace Technické služby města 
Dvora Králové  nad Labem, s účinností od 02.12.2014 na dobu určitou do jmenování nového 
statutárního zástupce TSm vzešlého z výběrového řízení, a pověřuje starostu města podpisem 
jmenovacího dekretu. 

 

 
 
 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 


